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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 23 de març de 2018  
Hora: 10:00 h  
Lloc: Sala de juntes de Casa de la Vila  
 
Ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior  
 
2. ALCALDIA  
 

2.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la processó de Diumenge de Rams amb la benedicció del palmó, 
palma o branqueta de llorer amb sortida des de la plaça de Carme Llinàs i 
arribada als Salesians de Sant Vicenç, el dia 25 de març de 2018, entre les 
9.30h i les 11 hores. (ACAE2018000033) 
 
3. RECURSOS HUMANS 
 

3.1 Ratificar el decret núm. 2018LLDR000485, de data 15 de març 
d’enguany, sobre l’aprovació de l’adscripció provisional de la senyora JMMM al 
lloc de treball d'administrativa de l’Àrea de Serveis al Territori. 
(G0232018000038) 
 

3.2 Ratificar el decret núm. 2018LLDR000484, de data 15 de març 
d’enguany, sobre l’aprovació de l’adscripció provisional del senyor AGG al lloc 
de treball d'administratiu de l’Àrea de Serveis al Territori. (G0232018000043) 
 
4. EDUCACIÓ 
 

4.1 Estimar les al·legacions presentades per la Sra. NLL, la Sra. GEG i 
la Sra. ABO, contra l'acord de Junta de Govern Local de data 28 de desembre 
de 2017, sobre l'aprovació de resolució definitiva de les sol·licituds presentades 
a la convocatòria de subvencions per a l'alumnat de Sant Vicenç dels Horts que 
portin a terme estudis postobligatoris durant el curs 2017-2018. 
(G0412017000020) 
 
5. CULTURA  
 

5.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la Processó de Silenci del Sant Crist amb diferents passos de 
l'Hort, de l'Assotament, de l'Ecce Homo, de Nazaret, de la Mare de Déu dels 
Dolors, de la Soledat i del Sant Sepulcre amb sortida i arribada a la plaça de 
Sant Jordi, i amb el següent recorregut Església de Sant Vicenç, plaça 
Catalunya, carrer Barcelona, carrer Dr. Robert, carrer Mossèn Jacint 
Verdaguer, plaça de la Vila, carrer Rafael de Casanova, carrer de la Pobla, 
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carrer Nou, plaça Catalunya i plaça de Sant Jordi el dia 30 de març de 2018, 
entre les 21h i les 23 hores. (ACAE2018000021) 

 
5.2 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai 

per a la realització de la Processó amb saetas del Santísim Cristo de la Salud i 
de Nuestra Señora de la Soledad a l’espai municipal Pavelló municipal de Sant 
Josep (pista annexa), entre les 20 hores del dia 29 de març de 2018 i les 03.00 
hores del dia 30 de març de 2018, amb el següent recorregut pels carrers de 
Girona, Mossèn Jacint Verdaguer, Antoni Mampel, Barcelona i arribada a 
l’Església de Sant Josep. (ACAE2018000027) 
 
6. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

6.1 Aprovar l’inici del procediment de revocació de part de la subvenció 
concedida a l’entitat Trinijove Empresa de Inserción, SL en la convocatòria de 
subvencions per a la contractació de persones en situació d’atur en el marc de 
suport integral al foment de l’ocupació per a l'any 2016. (G0252016000029) 
 

6.2 Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la 
Fundació Santa María la Real per al projecte de llançadora de feina. 
(G0252018000008) 
 

6.3 Ratificar el decret núm. 2018LLDR000463, de data 13 de març de 
2018, sobre l’aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses i 
nomenar els membres del Tribunal Qualificador determinat a les bases de la 
selecció de persones participants en programes de qualificació professional i 
programes d’experienciació laboral lligats al programa de suport als territoris 
amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als 
Barris, que ha de jutjar i decidir el present procés selectiu. (G0252018000004) 
 
7. MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC  
 

7.1 Aprovar la imposició de sanció a l'expedient sancionador núm. 
1/2017 del senyor KPB. (G0312017000003) 
 
8. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

8.1 Aprovar la imposició de sanció a l'expedient sancionador núm. 
95/2017 del senyor JVS. (G0372017000348) 
 

8.2 Aprovar la imposició de sanció a l'expedient sancionador núm. 
96/2017 del senyor JVP. (G0372017000349) 


